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FALK, HEILO ELLER LERKE

320∙07 LASSIE JAKKE & LUE
DESIGN

Dale Garn

GARN

FALK 100% ren ny ull,
50 gram = ca 106 meter

GARN ALTERNATIV HEILO 100% ren ny ull,
50 gram = ca 100 meter
LERKE 53% merinoull, 47% egyptisk 			
bomull, 50 gram = ca 115 meter
STØRRELSER
Jakke og lue
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PLAGGETS MÅL
Overvidde
Hel lengde
Ermelengde

70
37
25
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(42)
(28)

83
47
33

cm
cm
cm

3
3

(4)
(4)

5
4

nøster
nøster

GARNFORBRUK
Jakke
Lys denim 5943
Gulgrønn 2226
Lue
Lys denim 5943
Gulgrønn 2226
TILBEHØR

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk og mønster
på p nr 3,5 = 10 cm
NB! Vi regner med at 27 omganger
i høyden = 10 cm. Dette kan variere litt for 		
hver enkelt og vil dermed påvirke lengdene.

		
Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

2
(2) nøster
1 nøste eller rest fra jakken

FORKORTELSER

6 - 7 knapper til jakken
Hjelmtvedt K 312910

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

PINNEFORSLAG
Rundp og strømpep nr 3 og 3,5
		Liten rundp nr 3,5

JA KKE
FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 163 (177) 191 med lys denim på p nr 3 og strikk
vrangbord fram og tilbake med 1 r, 1 vr til vrangborden måler
4 cm (likt alle størrelser).
NB! Etter 2 cm skal det lages et knapphull (høyre side til jente,
venstre side til gutt) over 3 m, 3 m fra kanten.
Knapphull: Fell av 3 m, på neste p legges opp 3 nye m
over de felte.
Sett de ytterste 8 m i hver side på en tråd. Flytt de resterende
147 (161) 175 m over på en p nr 3,5. Legg opp 5 m
i begynnelsen av omgangen. De 5 nye m er oppklippsm
og er ikke med i videre mønster eller m-tall.
Strikk mønster rundt etter diagram A til arbeidet måler
5 (6) 7 cm før oppgitt lengde. Fell av de 5 m midt foran
+ 4 (5) 5 på hver side av disse. Fortsett videre med mønster
fram og tilbake og fell til halsen i hver side på hver
2. p 2,2,1,1,1 (2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1,1 m. Når arbeidet måler
2 cm før oppgitt lengde, felles de midterste 23 (25) 27 m
til nakken.
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DIAGR A M A, B

B

Gjenta

Gjenta

Midt på
erme

A

Gjenta

med lys denim til belegg.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måten.

MONTERING
Damp lett over delene. Merk av til ermehull i hver side
tilsvarende vidden øverst på ermet.
Sy 2 maskinsømmer med korte sting langs hvert ermehull
og på hver side av midtm av de 5 m midt foran og klipp
Gjenta

Begynn her

opp mellom sømmene.
Sy sammen på skuldrene.
Forkant med knapper: Sett de 8 m på en p nr 3. Strikk med lys
denim og legg opp 4 m til belegg i siden mot jakken.

Lys denim
Gulgrønn

De 8 m strikkes med 1 r, 1 vr, mens de 4 beleggsm strikkes
i glattstrikk. Når forkanten når opp til halskanten
(når den strekkes litt), felles de 4 beleggsm.
Fell også de 4 ytterste m.

Strikk hver side for seg og fell videre til nakken hver 2. p 2,1 m

Sett de midterste 4 m på en hjelpetråd.

(likt alle størrelser).

Sy kanten til jakken. Brett belegget over klippekanten

Når arbeidet måler 37 (41 (46) cm, avsluttes med 1 mønster p

og sy til med løse sting.

fra retten. Skift til gulgrønn og strikk 1 p vr fra vrangen.

Merk av til 6 - 7 knapper. Den øverste og den nederste

Fell av med r m fra retten.

ERMER
Legg opp 40 (42) 46 m med lys denim på strømpep
nr 3. Strikk vrangbord rundt som på bolen. På siste omgang
økes jevnt fordelt til 44 (46) 50 m.
Skift til strømpep nr 3,5 og strikk mønster etter diagram B,
tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner.
Sett 1 merke midt under ermet og øk 1 m på hver side
av merket hver 2,5. cm (likt alle størrelser) i alt 4 (5) 5
ganger = 52 (56) 60 m. Strikk til arbeidet måler 25 (28)
33 cm. Strikk 5 p omvendt glattstrikk fram og tilbake
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2 cm fra kanten og de øvrige med 5 - 6 cm mellomrom.
Forkant med knapphull
Strikkes som kant med knapper, men med knapphull tilsvarende
merkingen til knapper.
Krage: Strikk opp ca 11 m pr 5 cm med lys denim på rundp nr
3 langs halsringningen, ta med de 8 m fra hjelpetråden. M-tallet
må være delelig på 2 + 1. Strikk vrangbordstrikk fram og tilbake
(1. p = vrangen) 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* p ut.
Etter 2 cm økes 2 m ved hver skulder og midt bak.
Gjenta økingene når kragen måler 4 cm. Strikk videre 0 (0)
1 cm. Sett m på en hjelpep.
Strikk opp fra vrangen ca 10-12 m med gulgrønn på rundp nr 3
langs hver kortside av kraven, samtidig som det strikkes videre
over m på hjelpep.
På 1. p økes 2 m i hvert hjørne.
Strikk 1 p gulgrønn, 2 p lys denim, 2 p gulgrønn.
Fell av litt løst med r og vr m.
Damp kragen lett.
Sy ermene i jakken.
Brett belegget over klippekanten og sy til.
Sy i knapper.

LUE
Legg opp 100 (106) 112 m med lys denim på rundp eller strømpep
nr 3,5. Strikk rundt med 1 r, 1 vr til arbeidet måler 20 (22) 24 cm.
Strikk 2 r sammen omg rundt = 50 (53) 56 m.
Strikk 2 r sammen omg rundt = 25 (27) 28 m.
Klipp av garnet, trekk en tråd gjennom m, stram forsiktig
og fest godt.
Lag en stor dusk i hver farge og sy den til i toppen.
Brett opp kanten.
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22
50 gram = ca 106 meter

FALK
100 % ren, ny ull – superwash
Sør-Amerikansk ull

A/W 2015

•
•
•
•

Ullvugge 40 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Falk er et 4-tråds superwashbehandlet
garn i ren, ny ull. Falk er et virkelig
flerbruksgarn. Du velger Falk til
barnhageklær, kofter, skigensere samt
gensere og jakker til både liten og stor.
Dessuten passer det til alt av tilbehør
fra votter og vanter til støvelfôr, luer,
skjerf og halser. NB! Husk at du kan
strikke med Falk, Lerke og Heilo
etter samme oppskrift.
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og tilbehør til håndstrikking,
til faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DALE-GARN
INSTAGRAM: HOUSEOFYARN_NORWAY
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